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Időpont: 2017. november 15. és november 28. 

Helyszín: Hotel Griff  

(H-1133 Budapest, Bartók Béla út 152.) 
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A PATHWAY-27 FP7 pályázat (www.pathway27.eu) keretein belül került 

kidolgozásra „Az egészségre vonatkozó állításokat tartalmazó élelmiszerek 

fejlesztése c. útmutató”. 

Az Ipari Útmutató elsődlegesen a kis- és középvállalkozások (kkv-k), beszállítóik és 

kapcsolódó szolgáltatóik számára készült azzal a céllal, hogy a termékfejlesztés 

lépésein keresztül mutassa be azon szempontokat, melyek elengedhetetlenek az 

egészségre vonatkozó állítással rendelkező termékek fejlesztéséhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A workshopon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A 

Regisztrálni a következő linkre kattintva lehet 2017. november 9-ig.  

 

 

  

 

 

 

http://www.pathway27.eu/
https://goo.gl/forms/BJ37JMT0GqRwtOj32
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9:30-10:00 Regisztráció 

10:00-10:10 Megnyitó 

Dr Sebők András, Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 

10:10-10:20 PATHWAY-27 pályázat és az Ipari Útmutató bemutatása 

Kertész Zsófia, Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 

 
10:20-10:50 Az élemiszerek jelölése- különös tekintettel az 

élelmiszerekkel kapcsolatos állításokra - a hatóság 
szemszögéből - Kérdések – válaszok 

KOVÁCS KRISZTINA, OSZTÁLYVEZETŐ NÉBIH 

 

10:50-11:20 A bioaktív hatóanyagok és az  allergén összetevők 
kezelésének jó higiéniai gyakorlata 

Berczeli Attila,  Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 

11:20-11:40 Zárszó,  

 Kérdések – válaszok 

11:40-12:00 Szendvics ebéd 
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9:30-10:00 Regisztráció 

10:00-10:10 Megnyitó 

Dr Sebők András, Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 

10:10-10:20 PATHWAY-27 pályázat és az Ipari Útmutató bemutatása 

Kertész Zsófia, Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 

 
10:20-10:50 Egészségre vonatkozó állítások engedélyezése, a 

gyógynövényekkel kapcsolatos állítások aktualitásai 

Dr. Horacsek Márta, OGÉI-OÉTI 

10:50-11:20 Érzékszervi és fogyasztói vizsgálatok az egészségre vonatkozó 
állításokat tartalmazó termékek fejlesztésénél 

Dr. Hegyi Adrienn, Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 

11:20-11:40 Zárszó,  

 Kérdések – válaszok 

11:40-12:00 Szendvics ebéd 

 

 

 

 

 

 

 

További információért, keresse Kertész Zsófiát (z.kertesz@campdenkht.com). 

mailto:z.kertesz@campdenkht.com

